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Proeflijst Trust Me Gemengd  maart 2017 
 
Lugana Civaie Bianco DOC 
Monte Zovo 
Veneto, Italie 
€ 15,40 
 
Wijnstijl:  Wit – droog, zacht, fruitig. 
Proefnotitie:  Aromatische wijn met een frisse ondertoon. Lichtgele kleur met goudreflectie. Frisse geur met nuances van 

citrus, amandel en geel fruit. Breed uitwaaierende smaak met elegante zuren, lichtromig mondgevoel en 
nuances van tutti-frutti, banaan en rijpe abrikoos. Het citrusfruit geeft het geheel de nodige spanning. 

Wijn en gerecht: Zowel inzetbaar bij voorgerechten, waaronder: Bruschetta met verse geitenkaas, olijven, geroosterde 
amandelen of pasta al salmone, gegrilde vissoorten, gevulde aubergines. 

 
 
 

 
 
Cinerino Viognier Abbona 
Azienda Agricola Abbonna 
Piemonte, Italie 
€ 22,30 

 
Wijnstijl:  Wit droog – elegant, fruitig. 
Proefnotitie:  Aromatische, stevige wijn met een stevige, sappige smaak. Accent op exotisch fruit, vanille en een vleugje anijs. 

Romige, fluwelige smaakstructuur. 
Wijn en gerecht: Gegrilde stevige vissoorten, gemarineerde groentegerechten. 
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Branco Baron de B. 
Herdade Dacalada 
Alentejo, Portugal 
€ 22,40 
 
Wijnstijl:  Wit droog – krachtig, fruitig 
Proefnotitie: Elegante, complexe witte wijn met een rijk gevuld aroma van wit fruit mooi verweven met nuances van 

amandel en karamel afkomstig van houtrijping. De smaak is eveneens elegant en rijk gevuld met fruit en 
mineralen. Een speciale techniek die veel wordt toegepast in de Bourgogne, de zgn. battonage, waarbij de 
uitvergiste gistcellen door het sap worden geroerd, geeft de wijn meer complexiteit, gewicht en rondheid. 

Wijn en gerecht: Rijke visgerechten, kreeft, krab, gemarineerd wit vlees. 
 

 
 
 
 
 

Dolcetto Dogliani DOC Abbona San Luigi Piemonte 
Azienda Agricola Abbona 
Piemonte, Italie 
€ 14,45 
 
Wijnstijl:  Rood – droog, stevig en fruitig. 
Proefnotitie: Aromatische neus met nuances van zwarte bessen, bramen, kersen en een vleugje leer. Diep fruitig. Volle, 

vlezige smaak met goed fruit en diepgang. Sappige, goede lengte. Tannines geven een pikante impressie van 
tabak en laurier. 

Wijn en gerecht: Antipasta, stevige pastagrechten, gegrild vlees.  
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Ca’linverno Rosso Veronese 
Azienda Monte Zovo   
Veneto, Italie 
€ 16,95 
 
 Wijnstijl:  Rood – droog, vol, elegant. 
Proefnotitie:  Intens fruitige rode wijn met gul fruit van kersen en bramen. De rijpe tanninestructuur geeft de wijn een 

ronde, zachte smaak. De markante zuurgraad zorgt voor elegantie en spanning. In de lange afdronk is een 
lichte kruidigheid te bespeuren. Dit jaartal, 2011, is net iets intenser dan voorgaande jaren. 

Wijn en gerecht: Stoofvlees, lamsschenkel, ossobucco, wild, o.a. wilde eend, everzwijn.  
 
 
 
 
Gocce Primitivo di Manduria DOP 
Feudi Salentini 
Puglia, Italie 
€ 19,25 
 

 
Wijnstijl:   Rood – droog, stevig, fruitig 
Proefnotitie: De druiven worden zorgvuldig geselecteerd en met de hand geoogst in kleine dozen. Prachtige robijnrode 

kleur met een ronde en zachte smaak die aroma’s van jam en bessen oproept. Een wijn die zeer kenmerkend 
is voor deze regio en ook een zeer elegante wijn.  

Wijn en gerecht: Heerlijk bij (geroosterd) rood vlees, streekgerechten uit de Puglia. 
 

 
 


